
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΕΙ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

Σήμερα 17 Μαΐου 2016, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:30΄ π.μ. τα μέλη της Συνέλευσης του ΤΕΙ 

Ηπείρου συνήλθαν στην 11
η
 συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), μετά την αριθμ. Φ.3/2280/13-5-

2016 πρόσκληση του Προέδρου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Διοικητήριο στην Άρτα.  

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη της Συνέλευσης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 

Φ.3/4560/23-07-2014 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα «Τροποποίηση της 

σύνθεσης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου»: 

1. Γλαβάς Ευριπίδης - Πρόεδρος 

2. Γκανάς Ιωάννης - Αναπληρωτής Πρόεδρος (παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου)   

3. Τσίνας Αναστάσιος - Δ/ντής Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών - Αναπληρωτής Πρόεδρος 

(παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου)  

4. Τσάλιος Ιωάννης - Γραμματέας ΤΕΙ Ηπείρου (παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου)  

5. Σκούφος Ιωάννης - Διευθυντής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 

Τροφίμων και Διατροφής  

6. Κανδρέλης Σωτήριος - Δ/ντής Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (μέσω e-

presence)  

7. Αντωνιάδης Νικόλαος - Δ/ντής Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Απών στα θέματα 1,2,3 

και 5) 

8. Διακομιχάλης Μιχαήλ - Πρόεδρος τμ. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (μέσω e-

presence)  

9. Μάντζιου Στρατούλα - Πρόεδρος τμ. Προσχολικής Αγωγής (μέσω e-presence)  

10. Δογορίτη Ελευθερία -  Αναπληρώτρια Πρόεδρος τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (μέσω e-

presence) 

11. Τσούμπα Ευαγγελία - Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού (με δικαίωμα ψήφου στα 

θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού) 

12. Μάντζος Νικόλαος - Εκπρόσωπος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (με 

δικαίωμα ψήφου στα θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας 

προσωπικού) 

 

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε δικαιολογημένα αν και εκλήθη νομίμως η Διευθύντρια της 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας κ. Φουτσιτζή Γεωργία. 

 

Εκπρόσωπος Φοιτητών δεν έχει ορισθεί από τους φοιτητικούς συλλόγους.  

 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα 

Κυριακούλα Kουτσούμπα                                                                                                     

26810 50036            26810 76405                                                                                       

pubrel@teiep.gr                                                                       

www.teiep.gr                                                                                                

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Aριθμ. Συνεδρίασης:  11/17-5-2016 
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Γραμματέας της Συνέλευσης ορίστηκε η διοικητική υπάλληλος Κυριακούλα Κουτσούμπα του 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισήγαγε προς συζήτηση τα 

θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης. 

Θέμα 6
ο
 «Επί ενστάσεως της Ανώνυμης Εταιρείας Επιθεωρήσεων Πιστοποιήσεων και 

Διασφάλισης  Ποιότητας- TUV HELLAS  Α.Ε., κατά του αριθμ. 12/2016 διαγωνισμού για την 

ανάδειξη αναδόχου για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και 

πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας (ΣΔΔΠ) στις 

ακαδημαϊκές μονάδες, βιβλιοθήκες, ιδρυματικές δράσεις & διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ 

Ηπείρου»  

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Ευριπίδης Γλαβάς εισάγει προς συζήτηση το θέμα και θέτει 

υπόψη των μελών το υπ’ αριθμ. 1/2016 πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης 

των ενστάσεων, του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007, του ΤΕΙ Ηπείρου η οποία αφορά την με 

αριθμό πρωτ. Φ23/2154/26-04-2016 ένσταση που υπέβαλε η εταιρεία «TUV HELLAS  Α.Ε. – 

Ανώνυμη Εταιρεία Επιθεωρήσεων Πιστοποιήσεων και Διασφάλισης  Ποιότητας» κατά του  

αριθμ. 12/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης της 

ποιότητας (ΣΔΔΠ) στις ακαδημαϊκές μονάδες, βιβλιοθήκες, ιδρυματικές δράσεις & διοικητικές 

υπηρεσίες του ΤΕΙ Ηπείρου.   

Η Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει μέχρι σήμερα 

2. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ.195/τ.Α΄/06-09-2011) «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Την  υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ23/1968/18-04-2016 προκήρυξη του πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού   

4. Την με αριθμό Φ.23/2154/26-04-2016 ένσταση της εταιρείας TUV HELLAS A.E κατά του  

αριθμ. 12/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης και διασφάλισης της 

ποιότητας (ΣΔΔΠ) στις ακαδημαϊκές μονάδες, βιβλιοθήκες, ιδρυματικές δράσεις & 

διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Ηπείρου 

5. Το υπ’ αριθμ. 1/2016 πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης των 

ενστάσεων 

6. Την εισήγηση του Προέδρου  

α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Ομόφωνα: α) Αποδέχεται το πρακτικό της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης των 

ενστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου, σύμφωνα με το οποίο γίνεται αποδεκτή η ένσταση της 

Ανώνυμης Εταιρείας Επιθεωρήσεων Πιστοποιήσεων και Διασφάλισης  Ποιότητας- TUV 

HELLAS  Α.Ε., κατά του αριθμ. 12/2016 διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τον 

σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης και 
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διασφάλισης της ποιότητας (ΣΔΔΠ) στις ακαδημαϊκές μονάδες, βιβλιοθήκες, ιδρυματικές 

δράσεις & διοικητικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Ηπείρου. 

β) Ακυρώνεται ο ανωτέρω διαγωνισμός και καλείται η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου να εισηγηθεί 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές για την εκ νέου προκήρυξη του διαγωνισμού, 

λαμβάνοντας υπόψη την ουσία της ένστασης που έγινε αποδεκτή.  

 

O Πρόεδρος της Συνέλευσης 

 

         Τα μέλη  

Γλαβάς Ευριπίδης 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Η Γραμματέας 

 

Κουτσούμπα Κυριακούλα 

 

Γκανάς Ιωάννης 

Τσίνας Αναστάσιος 

Τσάλιος Ιωάννης 

Σκούφος Ιωάννης 

Κανδρέλης Σωτήριος 

Αντωνιάδης Νικόλαος 

Διακομιχάλης Μιχαήλ 

Μάντζιου Στρατούλα 

Δογορίτη Ελευθερία 
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